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Indledning. 

Omtrent ved Aaret 800 begyndte de nordiffe Vikinger at ſlaa fig 

ned paa Oerne veſt og nord for Skotland, paa Syderøerne, Orkn⸗ 

gerne, Hjaltland og Feroerne, Hvor det var vanſkeligt at opdage 

og tugte dem, og hvor de kun bande fort Bei at feile for at naa 

Skotlands, Irlands og Englands Kyſter, ſom de helſt herjede. 

En af de Vikinger, der havde nedſat fig paa Feroerne, Nordman- 

den Nadd-Odd, blev paa en Reiſe fra Norge til fit Hjem af 

Storm dreven langt fra ſin Vei mod Nordveſt og kom til et 

ufjendt og ubeboet ſtort Land med hoie Fjelde; det var Island, 

og Nadd⸗Odd blev ſaaledes den førfte nordiſke Mand, fom fatte fin 

Jod paa Landet, Dette var i Begyndelſen af Harald haarfagres 

Regjering i Norge, omtrent ved 867. Flere Vikinger fulgte ſnart 
den af Nadd⸗Odd tilfældigt fundne Bet. En af dem, Nordmanden 
Floke Vilgerdsſon, gav Ørn Navnet Island, fom den ſiden har 

bagret. Island ligger langt mod Nord, omtrent i Høide med 

Egnene fra Throndhjemsffordens Munding til Sydgrændfen af 

Salten i Norge; denne nordlige Beliggenhed, den ſkarpe Hav- 

luft, de hoie Fjelde, ſom opfylde Den, og den paa mange Steder 

ſtenede eller myrlendte Jord bund gjør Landet lidet ſkikket til Dyrk⸗ 

ning. Men Vikingerne tyktes det dog indbydende nok; de fandt 

Fiſk ei Mengdevis i Fjordene, Elvene og Vandene, Skov mellem 

Fjeldet og Fjæren, Sælvær og Fuglever og græsrige Volde. 

Desuden var det juſt paa denne Tid, at Harald haarfagre fore⸗ 

nede Norges Land under ſin megtige Haand; de norſke Høvdin- 

ger, fom under hans ſtrenge Herredømme ikke Længere, fom for, 

kunde raade fig fely i Norge, lyttede derfor gjerne til den lokkende 
Beſkrivelſe, Vikingerne gap af det nys opdagede Land. Den forſte, 

fom fatte Bo paa Island, var Nordmanden Inguly Ornsſon fra 

Fjordene (faa kaldtes da Nord- og Søndfjørd). Han flyttede ud i 

Agret 874. Mange fulgte efter, faa at Landet i de folgende ferti 
E i po 
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Aar blev fuldt bebygget. Nybyggerne tilegnede fig faa meget af 
det ubeboede Land, ſom de ſyntes fig at behøve; dette kaldtes at 

tage Land (nema land), og Indflytterne fik deraf Navnet Land- 

namsmænd. Næften alle Landnamsmendene vare Nordmend. 

Det Høvsdingevælde, ſom Kong Harald havde gjort Ende paa t 

Norge, bles nu flyttet over til Island. Den norſke Stormand, 

ſom drog did, tog gjerne med fig fine talrige Husfolk, Frigivne 

og Tralle og var paa Island, fom for i Norge, baade geiſtligt 

og verdsligt Overhoved for disſe og for de fattigere og mindre anſeede 

Nybyggere, font ſlog fig til ham; han foreſtod altſaa baade Ho— 

vet (Templet) og Thinget. Hosdingens Navn paa Island 

var Gode, og hans Verdighed kaldtes Godord. Island var ſaa⸗ 

ledes delt i ligeſaamange adſkilte Stater, fom der fandtes Goder, 

hver med ſin Lov. Men det kunde ikke gaa an ret lenge at bo ſaa 

nær ſammen uben fælles Lov og Nets derfor befluttede Islendin⸗ 

gerne ſnart at flifte et Thing for det hele Land og faa en almin- 

delig Lov iſtand. Dette Arbeide betroedes til den lopkyndige 

Ulfljot, fom i Aaret 927 fatte en Lov og indrettede et Thing 

for hele Island. Dette Thing ſkulde holdes hvert Aar ved Mid- 

ſommerstid, paa den ſydveſtlige Kant af Landet, paa Lovberget 

ved Øraraaen nær ved dens Udløb i Thingvold- eller Olvusvan⸗ 

det, og kaldes Althinget. Althinget havde den overſte dømmende, 

lopgivende og ſtyrende Magt, font udovedes ikke af den hele Thing⸗ 

almue, men af Lagretten, fom beſtod af Goderne med endel 

af dem opnæsnte Biſiddere. Forſedet i Lagretten Havde den af 

Goderne valgte Lovſigemand; han ſkulde desuden hvert Aar 

fremſige en Deel af Loven for den forſamlede Thingalmue (Loven 

var nemlig endnu ikke ſkreven), faa at han blev færdig med den 

hele Lov ſeneſt i tre Aar. Saaledes bles Island, Hvad man nu 

vilde kalde en Republik, hvori GStorhøvdingerne havde Magten. 

Den unge Stat trivedes godt og Folfemængden ſteg rafft. Mod 

Slutningen af det tiende Aarhundrede begyndte Kriſtendom⸗ 

men at forkyndes paa Island og vandt fnart mange Tilhængere. 

Den for Omvendelſesverket ivrige norffe Konge Olaf Trygveſon 

gjorde fig megen Umage for at faa Kriſtendommen almindelig 
indfort ogſaa paa Island, og paa hans Opfordring udvirkede 

Islandingerne Gisſur hvite og Hjalte Skeggeſon den lov⸗ 

tagen paa Althinget Aar 1000. 
Islendingerne brev ei meget Agerbrug, men nærede fig meſt 
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af Fedrift og Fiſkeri. Hvad det fattige Land ei kunde give dem, 

hentede de fra andre Lande paa fine hyppige Udenlandsfarter, 

dels ved fredelig Kjobmandsferd, hvori endog Hopdingeſonner 
tog Del for at vinde Formue og lere fremmede Lande og Folk at 

fjende, dels efter gammel Vis med væbnet Haand fom Vikinger. 

Ikke mindre bevæget var ofte Livet paa Island felv; thi Hov⸗ 

dingernes gamle Selyraadighed ſtandſedes ikke ved Ulfliots Lov- 

gioning, men vifte fig fremdeles i idelige Stridigheder, Thing- 

trætter og Drab; det ene Drab drog gjerne det andet efter fig, 

da Islendingen fom alle Folk, der hørte til den ſtore germaniffe 

Stamme, anſaa det for en Pligt for den Drebtes Slegtninge 
at hevne Drabet paa Drabsmanden eller hans Slegt, bois de 

ikke vilde lade fig ſtille tilfreds med Bod af Penge eller Penges 

Verd til Erſtatning for den tabte Slegtning. Denne Drabshevn 

blev neppe nogetſteds ſaa hyppigt udovet ſom paa Island. 
Dette bevegede Liv bande ude og hjemme tilligemed Dens 

afſides Beliggenhed ſkjcerpede Isloendingernes aandelige Sands. 

Ingen af den nordiffe Folkeſtammes Afdelinger har overgaget 

dem i Færdighed i Digtekunſten (Skaldekunſt, Skaldſkab) og 

i Jver for at opbevare Mindet om Fortidens Begivenheder i 

Koceder og Fortallinger (Sagaer); derfor kan ogſaa til Islen⸗ 

dingernes Ros ſiges, at de have gjort Meſt for at bevare vore 

Forfædres aandelige Eiendom til vore Dage. De islandſke 

Skalde færdedes omkring overalt i Norden og i de tilgrændfende 

Lande, hvor den nordiſke Tunge forſtodes, fyad Hadersdigte til Høy- 

dingernes Pris og blev rigeligt belonnede med Gjeſtfrihed og gode 

Gaver. Allerede temmelig tidligt uddode Skaldeſangen i Norge, 

og Islendingerne udovede ſiden ſaagodtſom alene denne vanſke— 

lige Kunſt. Ogſaa af de til vor Tid bevarede Sagaer ſkriver 

den ſtorſte Del fig fra Island. Hvad merkeligt der foregik under 

Islendingernes Dine eller fra det fjerne ſpurgtes til deres D, hor— 

tes der med Begjerlighed, fortaltes fra Mund til Mund og 

fik ſnart under den mundtlige Overleverelſe en faſt Form. Saa— 

ledes blev det da til en Saga, fom tro bevaredes i Hukommel⸗ 

fen og gjennem mange Slagtfolger atter og atter blev fortalt. 

Forſt i det tolvte Aarhundrede begyndte man at nedſkrive Sa⸗ 

gaerne; men Sagafortallingens Livlighed, Trohjertighed og 

Simpelhed vidner endnu om, at de fleſte af dem opſtod og i lang 
Tid alene bevaredes i Folkets Mund. Det var et blot fin egen 
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Os Begivenheder, ſom Islendingerne bevarede i Sagaen; de 

horte og fortalte ligeſaa gjerne, hvad de ſpurgte om det, der ſkede 

hos de andre nordiffe Folk og tfær hos det norffe, med hvilket de 

altid vedblev at fele fig ner forbundne ved Blodets, Sprogets 

og det ſtadige Samkvems Baand. Foruden de egentlige island⸗ 

ſke Sagaer flylde vi derfor Islenderne en Rakke af norſke 

Kongefagaer og enkelte Fortællinger om Begivenheder i andre 

nordiffe Lande. 

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Skalde⸗ 

Navn, ſom her gives Folkevennens Læfere i Overfættelfe, dreier 

fig, fom vi vil fe, blot om islandſte Begivenheder. Sagaens 

Hovedperſoner, Gunnlaug, Raon og Helga, horte til de megtig⸗ 

ſte Hovdingecktter paa Oens ſydveſtlige Kant, omkring den ſtore 

Faxefjord. Gaardene Borg og Gilsbakke, Helgas og Gunnlaugs 

Fedrenegaarde, ligge ved Borgarfforden, den nordligſte af Faxe⸗ 

fjordens Arme, Borg ved ſelve Fjorden, Gilsbakke ved Hvitagen, 

ſom falder ud i Borgarfjorden; Mosfell, Ravns Wttegaard, lig⸗ 
ger noget ſydligere, et Stykke op fra Farefjorben. De fleſte af de 

Begivenheder, Sagaen forteller, foregik ſtrax efter Kriſtendommens 

Indforelſe vaa Island. Gunnlaug er rimeligvis født i Aaret 

987; hans førfte Udenlandsfart, da han var atten Aar gammel, 

folder altſaa t Aaret 1005, hans Hjemkomſt og Helgas Bryllup 

med Raon Hoſten 1009, Holmgangen paa Althinget 1010 og 

Gunnlaugs og Ravns Dod 1012. 

Gunnlaugs Saga er en af de eldſte, ſmukkeſte og bedſt for⸗ 

talte blandt de islandſke Sagaer. Den er Fort og ſimpel; men, 

faa fjern den Tid er, hvori den blev til, vil den dog fom ethvert 

egte Stykke af vore Forfædres aandelige Arv gjøre et hjemligt 

Indtryk paa enhver norſt Læfers thi vi fe ſnart, at vi, uagtet vi 

nu ere komne faa langt forud for de gamle halvhedenſke Islen⸗ 

dinger, ſom Sagaen fører frem for os, endnu dog ere deres gaande⸗ 

lige Frænder i Ondt fom i Godt, 



Sagaen om Gunnlaug Ormstunge og Skalde-Kavn. 

En Mand hed Thorſtein; han var Son af Egil Skalle⸗ 
grimsſon; hans Moder hed Asgerd Bjornsdatter. Thor⸗ 
ſtein boede paa Borg i Borgarfjorden; han var en rig 
Mand og en ſtor Høvding, forftandig, ſagtmodig og be 
ſindig i alt, hvad han tog fig for. Han var ei uſcedvan⸗ 
lig ſterk eller for af Bert, fom hans Fader Egil, men 
var dog en udmerfet Mand og afholdt af Almuen. Thor⸗ 
ſtein var en fager Mand; han hapde lyſt Haar og vakre 
Dine. Hans Huſtru hed Jofrid og var en Datter af 
Gunnar Livesſon; hun var atten Aar gammel, da Thor- 
ſtein fik hende, og var da Enke; hendes forſte Mand var 
Thorodd, Tunge-Odds Son; med ham havde hun havt 
en Datter, fom hed Hungerd og blev opfoſtret hos Thor⸗ 
ſtein paa Borg. Jofrid var en raſk Kvinde; hun havde 
mange Born med Thorſtein, men faa af dem vedkomme 
denne Saga; eeldſt af deres Sonner var Skule, en anden 
hed Kollſvein, en tredie Egil. 

Saa er ſagt, at der en Sommer kom et Skib ind i 
Guvaa-Oſet; Styresmanden hed Bergfinn og var norſt 
af Akt; han var en forſtandig og rig Mand og paa den 
Tid noget tilaars. Thorſtein Bonde red ned til Skibet; 
det var her ſom ellers, at han raadede meſt, hvor der 
var Kjobſtevne. Oſtmendene !) tingede fig Koſt omkring 

1) Saa kaldte Islendingerne Nordmendene, fordi de kom fra 

Oſt til Island. f 
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i Bygden; men Styresmanden bad om at faa være paa 
Borg, og Thorſtein tog imod ham. Bergfinn var faa- 
melt, medens han var der om Vinteren, men Thorſtein 
behandlede ham godt. Oſtmanden havde ſtor Moro af 
at tyde Dromme. En Dag ud paa Baaren ſpurgte Thor- 
ſtein Bergfinn, om han vilde gjore ham Folge op under 
Balfjeld; thi der var dengang Borgfjordingernes Thing— 
ſted, og Thorſtein havde faget Bud om, at Bæggene i 
hans Thingbod !) vare faldne ned. Oſtmanden ſpvarede, 
at han gjerne vilde være med. De red da felv tredie 
med nogle af Thorſteins Huskarle 2) op under Valfjeld 
til en Gaard, ſom heder Grenjar; der boede en fattig 
Mand, fom hed Atle og var Thorſteins Leilmnding. Thor- 
ſtein bad Atle om at hjælpe dem med Arbeidet og tage 
Spade og Hakke med. Atle gjorde faa. Da de kom til 
Bodtomterne, tog de alle til at arbeide og reiſte Bæggene 
op igjen. Det var hedt Solſtinsveir om Dagen, faa at 
Arbeidet faldt ſtrengt for Thorſtein og Oſtmanden. Da 
de havde reiſt Bæggene, fatte de fig ned paa Tomten; 
Thorſtein ſovnede og bar fig ilde i Sovne. DOſtmanden, 
ſom fad ved Siden af ham, lod ham nyde fin Drøm til— 
ende; da han vaagnede, var han meget udmattet. Oſt⸗ 
manden ſpurgte, hvad han havde drømt, ſiden han bar 
fig faa ilde, medens han ſov. Thorſtein ſvarede: Det er 
ikke værdt at merke paa Dromme. Da de red hjem om 
Kvelden, ſpurgte Oſtmanden igjen Thorſtein, hvad han 
havde drømt. Hvis jeg fortæller dig Drømmen, fvarede 
Thorſtein, faa ſkal du tyde den, flig fom den er. Dit 
manden fagde, at han føulde prøve paa det. Da fagde 
Thorſtein: Jeg drømte, at jeg var paa Borg og flod ude 

1) Paa Thingſtederne pleiede Høvdingerne at have opſat Boder, 

hvort de boede, medens Thinget holdtes. 
2) d. e. Tjeneſtekarle, i den Tid ſom ofteſt Trelle. 



9 

paa Tunet udenfor Husdoren; da faa jeg oppe paa Meø- 
ningen en fager og deilig Svane, ſom jeg ſyntes var min, 
og tyktes den mig en foftelig Skat. Dernæft faa jeg en 
Orn flyve ned fra Fjeldet; den ſtevnede til Borg og fatte 
fig ved Siden af Svanen og var venlig mod den, og 
hun tyktes mig at ſynes vel derom. Jeg faa, at Ørnen 
havde førte Dine og Jernklor; den ſyntes mig at fe kick 
og modig ud. Siden faa jeg en anden Fugl komme 
flyvende fra Syd; den floi ogfan til Borg, fatte fig paa 
Huſet ved Siden af Svanen og vilde gjore ſig tilvens 
med den; det var ogſaa en ſtor ØM. Da denne kom, 

blev den, fom var der for, ſtrax hidſig, og de floges hvaft 
og fænge; jeg faa, at de begge blødde. Saa endtes 
denne Leg, at de faldt ned fra Moningen hver til ſin 
Kant, og vare de da begge dode; men Svanen ſad igjen 
bedrovet og ſorgfuld at fe til. Dernæft faa jeg en Fugl 
flyve fra Veſt; det var en Falk. Den ſatte ſig hos Sva— 
nen og var blid mod den; ſiden floi de begge tilſammen 
bort til ſamme Kant, og jeg vaagnede. Denne Drøm 
tykkes mig lidet merkelig, ſagde Thorſtein; kan hende, at 
den varfler om Stormveir, fom ſkal modes i Luften fra de 

ſamme Kanter, hvorfra Fuglene tyktes mig at komme fly- 
vende. Ei trør jeg at du tyder Drømmen ret, ſagde Oſtman— 
den. Tyd den da, fom dig thykkes rimeligſt, ſagde 
Thorſtein, og lad mig høre. Da ſagde Oſtmanden: Fuglene 
maa være Menneſkefylgjer;!) din Huſtru er nu med Barn 
og vil fode et fagert og deiligt Pigebarn, ſom du kom— 

mer til at holde meget af; gjave Mend vil komme for 
at beile til din Datter fra de ſamme Kanter, hvorfra Ør- 
nene tyktes dig at flyve; de vil fatte ſtor Kjerlighed til 

Å 

) Bore Forfædre tenkte fig, at ethvert Menneſke havde en Fylgje 

d. e. en beſkyttende Aand, ſom man ofte foreſtillede ſig i 

Dyreſkikkelſe. 
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hende og Fæmpe om hende og begge omkomme i denne 
Kamp. Siden vil en tredie Mand komme fra den Kant, 
hvorfra du ſaa Falken flyve, og beile til hende, og med 
ham vil hun blive gift. Nu har jeg raadet din Drøm, 
og tror jeg, at det vil ſlaa ind. Ilde og uvenligt har 
du raadet Drømmen, ſiger Thorſtein; du ſkjonner dig viſt 
ikke paa at tyde Dromme. Det vil proves paa Udfaldet, 
ſvarede Oſtmanden. Thorſtein gav fig efter den Tid lidet 
af med Oſtmanden; han for bort om Sommeren og er 

nu ude af Sagaen. 7 
Om Sommeren gjorde Thorſtein ſig rede til at fare 

til Althinget og ſagde, for han reiſte, til fin Huſtru Jo- 
frid: Saa er det nu, at du er med Barn; foder du et 
Pigebarn, faa ſkal det fætte8 ud, men opfodes, hvis det 
bliver en Gut. Paa denne Tid, da alt Landet endnu 
var ganſte hedenſk, var det Skik, at fattige Mend, ſom 
havde mange at ſorge for, lod fine Born fætte ud; dog 
tyktes det altid ilde gjørt. Da Thorſtein nu hapde ſagt 
dette, ſvarede Jofrid: Dette er uhæderligt talt af flig en 
Mand, ſom du er; ſaa rig ſom du er, kan det viſt ikke 
pære dit Alvor at ville gjøre ſligt. Du kjender mit Sind, 
ſparede Thorſtein, og ved, at det vil gaa dig ilde, om 
du ikke gjor efter min Vilje. Derpaa red han til Things, 
og, medens han var borte, fodte Jofrid et ualmindelig 
fagert Pigebarn. Kvinderne vilde bære det hen til hende, 
men hun fagde, at det ei var værdt, og ſendte Bud efter 
Smalemanden 1) paa Gaarden, ſom hed Thorvard. Til 
ham ſagde hun: Du flal tage min Heſt, ſadle den og 
bringe dette Barn veſt til Thorgerd Egilsdatter 2) paa 
Hjardarholt; bed hende at opfoſtre det hemmeligt, fan at 

1) d. e. Gjæteren for Smaafcket, fom endnu i nogle Egne af 
Norge kaldes Smale. 

2) Thorgerd, gift med den rige og anſeede Olaf Paa par Hjar⸗ 

darholt i Laxaadalen, var Thorſtein Egilsſons Syſter. 
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Thorſtein ikke faar det at vide; thi jeg har faa ſtor Kjære 
lighed til dette Barn, at jeg ingenlunde nenner at fade 
det fætte ud. Her har du tre Marker Sølv til Løn for 
din Umage, og Thorgerd vil der veſter ſkaffe dig et Skib, 
hvormed du kan fare ud af Landet, og Koſt paa Reiſen. 
Thorvard gjorde, ſom hun ſagde, red veſt til Hjardarholt 
og overgav Barnet til Thorgerd; hun lod en af ſine Lei— 
lendinger, fom boede paa Leyſingeſtad i Hvamsfjorden, 
opfoſtre det. For Thorvard tingede hun Overfart paa et 
Skib, fom laa i Skeljavik i Steingrimsfjorden, og flaf- 

fede ham Reiſekoſt; han for udenlands med dette Skib 
og er nu ude af Sagaen. 

Da Thorſtein kom hjem fra Thinget, ſagde Jofrid, 
at Barnet var fat ud, fom han havde befalet, og at Sma⸗ 
lemanden var loben bort og havde taget hendes Heſt med 
fig. Thorſtein ſagde, at hun havde gjort ret, og ſtaffede 
fig en ny Smalemand. Nu led fer Vintre, for dette 
Blev opdaget. Da handte det engang, at Thorſtein red 
til et Gilde hos fin Maag Olaf Paa paa Hjardarholt, 
fom da havde Ord for at være don ſtorſte Høvding der 
veſtpaa. Thorſtein fik der god Modtagelſe, ſom venteligt 
var. En Dag, medens Gildet ſtod paa, ſad Thorſtein i 

Andveget!) og talte med ſin Syſter Thorgerd, medens 
Olaf var i Samtale med andre Mænd; paa Banken lige 
foran dem ſad tre Smaapiger. Da ſagde Thorgerd: 
Hvorledes ſynes du, Broder, om disſe Piger, ſom ſidde 
her foran os? Hel vel, fvarede han; dog er en af dem 
langt fagrere end de andre; hun har Olafs fagre Udfeende, 
men den lyſe Let og Anſigtstrͤkkene har hun fra os 
Myremænd 2). Sandt er det, ſvarede Thorgerd, ſom du 

1) Hoiſadet. 

2) Saa kaldtes Egil Skallegrimsſons Wt, fordi Egnen omkring 

Akttegaarden Borg efter fin Beffaffenhed kaldtes Myrene. 
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figer, at hun har vor lyſe Let og vore Anſigtstroœk; men ei 
har hun Fagerheden fra Olaf; thi hun er ikke hans Datter. 
Hvorledes kan det vere, ſiger Thorſtein, da hun dog er 
din Datter? Hun fvarede: Sandt at ſige, Broder, faa 
er hun din Datter og ikke min, denne fagre Mo. Nu 
førtæller hun ham alt, ſaaledes fom det var gaget til, og 
beder ham tilgive hende og fin Kone, at de heri havde 

handlet mod hans Vilje. Ei nenner jeg at give Eder 
Sag for dette, ſiger Thorſtein; thi det ſandes her, at 
det fordetmeſte ſteer, ſom vil ſkee, og vakkert har J bodet 
paa min Uforſtandighed; ſaa godt ſynes jeg om denne 
Mo, at det tykkes mig en ſtor Lykke at have et faa fagert 
Barn. Hvad heder hun? Helga, ſparede Thorgerd. Helga 
den fagre ſkal hun hede, ſiger Thorſtein. Nu ſkal du gjøre 
hende færdig til at fare hjem med mig. Hun gjorde faa. 
Thorſtein blev ledet ud derfra med gode Gaver 1). Helga 
red hjem med ham og blev opfoſtret der paa Borg, hoit 
agtet og elffet af fin Fader og Moder og alle fine Frænder. 

Den Id boede paa Gilsbakke oppe i Hvitaalien 
Illuge fvarte, Son af Hallkell Roskellsſon; hans Moder 

hed Thurid Dylla og var en Datter af Gunnlaug Orms⸗ 
tunge. Illuge var den magtigſte Høvding i Borgarfjor- 
den næft efter Thorſtein Egilsſon; han havde ſtore Eien— 
domme og var haard af Sind, men god mod ſine Venner. 
Han var gift med Ingebjorg, Datter af Asbjorn Hordsſon 
fra Ornolfsdal. Ingebjorg og Illuge havde mange Børn 
fammen, men faa af dem vedfomme denne Saga. En 
af deres Sonner hed Hermund, en anden Gunnlaug. 
Begge vare de haabefulde Mænd og paa den Tid halv- 
vorne. Saa er fagt om Gunnlaug, at han tidlig i Op- 
verten var langt fremme for fin Alder; han var ſtor og 

1) Det var Skik at give Gjeſten Gaver, naar han drog af 

Gaarde. 
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ſterk, havde lyoͤbrunt og fagert Haar, forte Dine og et 

tokkeligt Anſigt; dog var Næfen noget flyg; han var fmal 
om Midjen, bred over Herderne og i det hele vel bygget; 
af Sind var han meget urolig, tidlig forvoven, ſtrid og 
haard fom ofteſt; han var en god Skald, men havde en 
noget ſkarp Tunge, derfor blev han Faldet Gunnlaug 
Ormstunge. Hermund var mere venneſal og faa ud til 
et Hovdingsemne. Da Gunnlaug var tolv Aar gammel, 
bad han ſin Fader om at udruſte ham til en Reiſe; han 
ſagde, at han vilde fare udenlands og ſe andre Folks 
Skikke. Illuge Bonde var ikke videre glad i dette og 
mente, at han ikke vilde blive god at drages med uden- 
lands; han tyftes knapt nok at kunne holde: Styr paa 
ham hjemme. Ikke lenge efter gik Illuge en Morgen 
tidligt ud; da ſaa han, at hans Stabur var aabent, og 
at nogle Vareſakke med Kløvpuder ved Siden vare lagte 
ud paa Tunet. Han undredes meget over dette. Da 
fom der en Mand ledende fire Hefte efter fig; Det var 
hans Søn Gunnlaug. Gunnlaug fagde, at det var ham, 
fom havde lagt Sakkene ud. Illuge ſpurgte, hvorfor 
han havde gjørt det. Han fvarede, at det fkulde være 
hans Udruftning til Reiſen. Ingen Hjælp ffal du have 
dertil af mig, ſiger Illuge, og ingenſteds føal du fare, 
før jeg vil. Dermed kaſtede han Sakkene ind paa Buret 
igjen. Gunnlaug red da af Gaarde og kom om Kvelden 
ud til Borg; Thorſtein Bonde bad ham blive der, og 
han modtog Tilbudet. Gunnlaug forteller Thorſtein, 
hvorledes det var gaget til mellem ham og hans Fader. 
Thorſtein bad ham blive der, faalænge han vilde, og han 
blev der dette Aar og lærte Lovkyndighed af Thorſtein; 
alle der paa Gaarden ſyntes godt om ham. Han og Helga 
morede fig ofte med at lege Tavl !); de fattede fnart 

1) ſpille Bretſpil. 
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Godhed for hinanden, fom ſiden vifte fig; de vare om- 
trent jevngamle. Helga var faa fager, at Mænd, fom 
ere vel forfarne i det, fom er ſkeet i gamle Tider, fige, 
at der ikke har været fagrere Kvinde paa Island. Hen⸗ 
des Haar var ſaa langt og tykt, at hun kunde hylle hele 
fit Legeme deri, og fan fagert fom ſkinnende Guld. In⸗ 
gen Mo tyktes paa den Tid at være faa enſteligt et Gifte 
fom Helga den fagre, baade i Borgarfjorden og videnom 
i andre Bygder. 

En Dag, da Folkene paa Borg ſad i Stuen, ſagde 
Gunnlaug til Thorſtein: En Ting i Loven er der, ſom 
du endnu ikke har lært mig, og det er, Hvorledes jeg ſkal 
feſte mig en Kvinde. Det er en let Sag, ſagde Thorſtein 
og færte ham, hvorledes han ſkulde bære fig ad. Nu 
vil vi prove, ſiger Gunnlaug, om jeg har forftanet det 
ret: jeg vil nu tage dig i Haand og lade, ſom om jeg 

- feftede mig din Datter Helga. Thorſtein mente, at det 
ikke behovedes, men Gunnlaug greb ſtrax hans Haand og 
bad ham føie fig deri. Gjør, fom du vil, figer Thorſtein; 
men det ſkal de vide, fom er her tilſtede, at dette ſkal 
være fom uſagt, og at der ingen Underfundighed ſkal være 
i dette. Derpaa fljød Gunnlaug til Vidnes og feſtede 
fig Helga, og ſpurgte Derpaa Thorſtein, om det var rigtigt 
ſaaledes. Thorſtein ſparede, at faa var, og alle, ſom vare 
tilſtede, havde ſtort Gammen af dette. 

Syd paa Mosfell levede en Mand, ſom hed Anund; 
han var en meget rig Mand og havde Godordet der ude 
paa Naſene. Hans' Huſtru hed Geirny Gnupsdatter; 
Gnups Fader var Molde-Gnup, fom tog Land fyd i 
Grindevik. Deres Sonner hed Ravn, Thorarin og Ein⸗ 
dride. De vare alle haabefulde Mænd; dog var Ravn 
den ypperſte af dem i alle Dele. Han var en ſtor og 
ſterk Mand, fager at fe til og en god Skald. Da han 
var næften voxen, begyndte han at fare landimellem fom 
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Kjobmand og fif godt Od, hvorſomhelſt han fom. J 
de Dage boede ſyd paa Hjalle i Dlvusbygden Thorodd 
den ſpake Eyvindsſon og hans Son Skafte, ſom da 
var Lovſigemand paa Island. Skaftes Moder var Rann⸗ 
veig, Datter af Gnup Molde-Gnupsſon og Syſter af 
Geirny, Ravns Moder. Der var ſtort Venſkab mellem 
Skafte og hans Frender Anundsſonnerne. Ude paa 
Raudamel boede paa ſamme Tid Thorfinn Sel-Thoresſon; 
han havde tre Sonner, ſom alle vare haabefulde Mænd; 

de hed Thorgils, Eyjolf og Thore; de vare de gjaveſte 
Mend derude. 

Dernæft hændtes det, fom tykkes os at være det 
gledeligſte, fom er hændt her ude paa Island, at hele 
Qandet blev friftent og forlod fin gamle Tro. Gunnlaug 
Ormstunge var nu ſtundom hos Thorſtein par Borg, 
ſtundom paa Gilsbakke Hos fin Fader Illuge; fan gik det 
i ſex Aar, og var han da atten Aar gammel; han og 
hans Fader kom nu meget vel overens. En af Illuges 
Hjemmemand hed Thorkell ſvarte; han var en nær Frænde 
af ham og var opfoſtret der paa Gilsbakke. Engang til- 
faldt der Thorkell en Arv paa Aas nord i Vatsdalen; 
han bad Gunnlaug ride med ſig for at hente den, og 
Gunnlaug gjorde faa. De red da ſammen til Aas, og 
paa Gunnlaugs Forbon udredede de, ſom havde Pengene 
i Forvaring, dem til Thorkell. Da de red ſydover igjen, 
gjeſtede de en rig Bonde, fom boede paa Grimstunge. 
Om Morgenen tog Smalemanden paa Gaarden Gunnlaugs 
Heſt og red den, faa at den var ganffe ford, da Gunn— 
laug fik den igjen. Gunnlaug ſlog til Smalemanden, ſaa 
at han faldt i Svime; men Bonden var ilde tilfreds med 
dette og forlangte Bod for Slaget. Gunnlaug bod ham 
en Mark Solv i Bod. Bonden ſyntes, at det var for 
lidet; men tilſidſt blev de dog forligte derom, og derpaa 

red Gunnlaug og Thorkell hjem. 
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Lidt efter bad Gunnlaug igjen fin Fader om Udruft- 

ning til en Udenlandsreiſe. Illuge fvarede, at det fik 
blive, ſom han vilde; thi nu har du rettet meget paa dig 
mod for, ſiger han. Illuge red ſtrax afſted og kjobte til 
Gunnlaug Halvparten i et Skib, fom ſtod paa Land 1) i 
Guvaa-Ofet og tilhørte Audun Feſtargram. Da Illuge 
kom hjem, takkede Gunlaug ham meget derfor. Thorkell 
ſvarte ruſtede ſig til at fare med Gunnlaug, og deres 
Gods blev bragt ned til Skibet; men medens de gjorde 
det færdigt, var Gunnlaug paa Borg; thi det tyktes ham 
fornoieligere at tale med Helga end at ligge og arbeide 
med Kjøbmændene. En Dag ſpurgte Thorſtein Gunnlaug, 
om han vilde ride med ham op i Langevatns-Dalen, hvor 
han havde fine Hefte. Gunnlaug ſparede ja. De red forſt 
op til Thorſteins Sæter, fom kaldes Thorgilsſtad; der gik 
et Stodlag, fom tilhørte Thorſtein, tre Hopper og en 
Hingſt, alle rode af Farve. Hingſten ſaa godt ud, men 
var ung endnu og lidet prøvet. Thorſtein bod Gunnlaug 
Heſten, men han ſparede, at han ingen Heft trængte nu, 
da han tenkte fig udenlands. Siden red de til et andet 
Stodlag; det var en graa Hingſt med fire Hopper; denne 

Hingſt var den bedſte i Borgarfjorden, og Thorſtein bod 
Gunnlaug ogfaa den. Ei bryder jeg mig mere om denne end 
om den anden, ſvarede Gunnlaug; men hvorfor byder du mig 
ikke det, fom jeg helſt vil have? Hvad er det? ſiger Thor⸗ 

ſtein. Det er Helga den fagre, din Datter, ſvarede Gunn⸗ 
laug. Thorſtein mente, at den Sag ikke kunde afgjøred 
faa haſtigt, og begyndte at tale om andre Ting. Siden, 
da de red hjem langs med Langaaen, ſagde Gunnlaug: 
Vide vil jeg, hvad Svar du giver paa mit Frieri. Jeg 
ænfer ikke dit Fjas, fvarede Thorſtein. Men Gunnlaug 

1) Bore Forfedre trak Skibene op paa Land, naar de ikke var 

i Brug. 
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ſagde: Dette er mit fulde Alvor og ikke Fjas. Du burde 
dog vide, hvad det er, du vil, ſiger Thorſtein; tenker du 
ikke paa at fare udenlands og lader dog, fom om du vil 
gifte dig? Du er ikke noget rimeligt Gifte for Helga, 
faafænge du er faa uftø; derfor mnfer jeg ikke dit Frieri. 
Hvad for Mand tænker du da at faa til din Datter, fagde 
Gunnlaug, naar du ikke vil give hende til Illuge ſvartes 
Son? hvor findes den Mand i Borgarfjorden, ſom er 
mere værd end han? Ei giver jeg mig af med Mand- 
jevning ), ſiger Thorſtein; men var du flig Mand ſom 
han, ſaa vilde du ikke blive viſt bort. Til hvem vil du 
da heller give din Datter end til mig? ſiger Gunnlaug. 
Godt Mandevalg er der her, ſparede Thorſtein; Anund 
paa Mosfell har tre Sonner og Thorfinn paa Raudamel 
figefaa tre, alle dygtige Mand. Gunnlaug ſvarede: Hver⸗ 
ken Anund eller Thorfinn kan fige fig jevngod med min 
Fader; thi endog du er ikke hans Mage. Hvad kan du 
nævne, fom kan lignes ved hans Bedrift, dengang han 
ſtred med Thorgrim Gode Kjallaksſon paa Thorsnesthing 
og vandt alt det, fom de ſtrede om? Men jeg jog Stei- 
nar, Anund Sjonas Son, bort, ſagde Thorſtein, og det 
tyktes en god Bedrift. Der nod du godt af din Fader 

Egils Hjælp, figer Gunnlaug, og det ſkal du vide, at der 
er faa Bonder, ſom vil finde fig tjent med at negte mig 
ſin Datter. Dine Trusler kan du ſpare til dem deroppe 
under Fjeldet, ſagde Thorſtein; her ude paa Myrene nytte 
de dig ikke 2). Ud paa Kvelden kom de hjem. Morgenen 
efter red Gunnlaug op til Gilsbakke og bad fin Fader» 
ride udover med fig og være hans Maalsmand ude paa 
Borg. Illuge ſvarede: Du er en uſte Karl, fom er 

1) d. e. med at ſammenligne Mænd med binanden. 

) Gilsbakke laa op under Fjeldet i den Dal, fom gaar op 

fra Vorgarfjorden langs Holtaa; Borg lan ude ved ſelve 
Fjorden i det før omtalte Hered Myre. 8 

Iſte Tillegshefte til Folkev, 8 Aarg. 2 
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ment paa at fare udenlands og dog lader, fom om du vil * 
give dig af med at fri; jeg ved, at fligt ikke er efter Thor- 
ſteins Sind. Gunnlaug fagde: Jeg tenker mig dog lige— 
fuldt udenlands, og jeg bliver ikke tilfreds, hvis du ikke 
hjælper mig i denne Sag. Illuge red da felv tolvte ned 
til Borg og blev godt modtagen af Thorſtein. Tidlig 
næfte Morgen ſagde Illuge til Thorſtein, at han vilde 
tale med ham. Lad os da gaa op paa Haugen her, ſiger 
Thorſtein, og ſaa gjorde de. Gunnlaug fulgte med. Da 
ſagde Illuge: Min Son Gunnlaug ſiger ſig at have 
beilet til din Datter Helga, og vil jeg nu vide, hvad Ud— 
fald den Sag ffal faa; du kjender hans Wt og vor For- 
mue, og jeg føal hverken ſpare paa Gaard til ham eller 
paa Umage for at ſkaffe ham et Godord, hvis det fan 
bringe Sagen nærmere til en onfkelig Ufgjørelfe. Thor— 
ſtein ſvarede: Jeg har Intet at ſige paa Gunnlaug uden 

det, at han tykkes mig noget ufte; var han dig lig i 
Sind, faa biede jeg ikke lange med at ſige ja. Det vil 
være forbi med Benffabet mellem os, ſagde Illuge, Hvis du 
afſlaar os denne rimelige Begjæring. For dine Ords og 
for vort Venſkabs Skyld, fvarede Thorſtein, ſtal da Helga være 
Gunnlaugs Forlovede, men ikke hans Feſtems!), og bie paa 
ham i tre Aar; men Gunnlaug flal fare udenlands og ſtikke 
fig efter gode Manda Seeder, og, hvis han ei kommer hjem 
til den aftalte Tid, eller jeg da ikke ſynes om hans Veſen, 
ſkal jeg være løft fra al Forpligtelſe. Dermed fkiltes de. 
Illuge red hjem og Gunnlaug red til Skibet. Saaſnart 
de fik Bor, gik de tilſos, tog Land nordlig i Norge og 
ſeilede Throndhjemsfjorden 2) ind til Nidaros; der tog de 
Havn og losſede Varerne. i 

1) det vil ſige: ikke lovformeligt feſtet til ham. 
2) I gamle Dage käldtes hele Egnen om Throndhjemsfjorden 

Throndhjem eller Throndelagen; Byen hed Nidaros, 
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Den Tid raadede Erik Jarl Haakonsſon og hans 
Broder Svein for Norge. Erik Jarl holdt da til inde paa 
fin Fædrenegaard Lade og var en megtig Høvding. Skule 
Thorſteinsſon !) var Dengang hos ham; han var Jarlens 
Hirdmand 2) og var vel anfeet af ham. Saa er ſagt, at 

Gunnlaug og Audun Feſtargram en Dag ſelv ſyvende 
gik ind til Lade. Gunnlaug var kladt i en graa Kjortel 
og havde hvide Sokkebuxer?); han havde en Svull paa 
Foden nede ved Vriſten, hvoraf der flod Blod og Verk, 
naar han gik. I denne Skikkelſe gik han med Audun 
frem for Jarlen og hilſede ham ſommeligt. Jarlen kjendte 
Audun og ſpurgte om Tidender fra Island; Audun for- 
talte, hvad han vidſte. Derpaa ſpurgte Jarlen Gunnlaug, 
hvem han var; Gunnlaug ſagde ham fit Navn og fin Akt. 
Da ſagde Jarlen til Skule Thorſteinsſon: Hvad for Mand 
er denne ude paa Island? Tag vel mod ham, Herre, 
ſvarede Skule; han er Son af en af de bedſte Meend 
paa Island, Illuge ſvarte paa Gilsbakke, og min Foſt⸗ 
broder. Hvad feiler din Fod, Islanding? ſpurgte Jarlen. 
Jeg har en Svull paa den, Herre, ſagde han. Og dog 
halter du ikke? Ei halter jeg, ſvarede Gunnlaug, faa 
fænge begge Fodder er lige lange. Da ſagde en af Jar— 
lens Hirdmand, fom hed Thore: Han har ſtore Ord i 
Munden, denne Islending, og vel var det, om vi provede 
ham lidt. Gunnlaug faa paa ham og ſagde: 

J Hirden er En, 

ſom er Mange til Men; 
tro ham ei ſnart, 

han er ond og fyart. 

1) Son af Tborſtein Egilsſon og Helga den fagres Broder. 
2) Hirdmendene udgjorde den fornemſte Del af Kongens Hird 

(Hof); de ffulde ſtadigt være Hos Kongen og holde Vagt til 
hans Gitferhed. 

3) I det gamle Sprog leistabrækr >; Buxer, fom gik i Et 

med Stromperne. r f 
2 
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Thore vilde gribe til Øren, men Jarlen bod ham 
være rolig; ei ffal man ænfe fligt, ſagde han. Hvor gammel 
er du, Islending? ſpurgte Jarlen. Nu er jegratten Aar, 
ſvarede Gunnlaug. Gi tror jeg, at du bliver atten til, 
ſiger Jarlen. Da ſagde Gunnlaug ganſke ſagte: Gjør in- 
gen onde Onſker for mig, men onfk heller for dig ſelv. 
Hvad fagde du nu, Isleending? ſpurgte Jarlen. Gunn⸗ 
laug ſvarede: Jo, jeg mente, at det tyktes mig bedſt, at 
at du ikke onſkede mig Ondt, men heller onſkede noget 
for dig felv, fom kunde være mere fornodent. Hvad me- 
ner du? ſagde Jarlen. At du ikke maa faa flig Dod, 
fom din Fader Haakon, ſvarede Gunnlaug. Jarlen blev 
rod fom Blod og bod ſtrax at gribe denne Galning. Da 
gik Skule frem for Jarlen og ſagde: Herre, giv Manden 
Grid 1) for min Skyld og lad ham ſtrax fare bort. Jar⸗ 
len ſagde: Lad ham da pakke fig bort i Haſt, hvis 
han vil have Grid, og aldrig tiere komme i mit Rige. 
Skule gik da ud med Gunnlaug og fulgte ham ned til 
Bryggerne. Der laa en Englandsfarer færdig til at gaa 
tilſos; paa den ſkaffede Skule Gunnlaug og hans Frænde 
Thorkell Rum; ſit Skib og det Gods, ſom han ikke tog 
med ſig, gav Gunnlaug Audun i Forvaring. Gunnlaug 
og Thorkell ſeilede derpaa over Englandshavet og lagde 
om Hoſten til ved Londons Brygger, hvor de trak Skibet 
op paa Land. 

Paa den Tid raadede for England Kong Adalraad 
Jatgeirsſon, en god Høvding; han ſad denne Vinter i 
London. Gunnlaug gik ſtrax op til Kongen og hilſede 
ham vel og ſommeligt. Kongen ſpurgte, hvad Landsmand 
han var. Gunnlaug ſparede, at han var fra Island, og 
nu, Herre, ſagde han, har jeg ſogt Eder, fordi jeg har 
gjort et Kvcde om Eder, fom jeg vilde bringe Eder. 

) d. e. Sikkerhed for Liv og Lemmer. 
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Kongen fvarede, at han gjerne hørte det. Gunnlaug frem⸗ 
førte da Kvædet ſmukt og kjakt; det var en Draapa !). 
Kongen takkede ham for Kvædet, gav ham i Bragelon ?) 
en Skarlagenskappe, foret med koſtbart Skind og guld⸗ 
prydet lige ned pan Skjoderne, og gjørde ham til fin Hird— 
mand; Gunnlaug blev hos Kongen den Vinter og var 
vel anſeet der. En Morgen tidlig modte Gunnlaug tre 
Mænd paa Gaden; den fornemſte af dem kaldte fig Thor— 
orm. Han var en ſtor og ſterk Mand og ſlem at drages 
med. Han ſagde til Gunnlaug: Laan mig nogle Penge, 
Nordmand. Gunnlaug ſparede: Det er ikke raadeligt 
at laane fine Penge bort til ukjendte Folk. Thororm lov- 
vede at betale ham dem tilbage til en beſtemt Tid. Saa 
ſkal jeg vove paa at laane dig dem, ſparede Gunnlaug 
og gav ham Pengene. Siden traf Gunnlaug Kongen 
og fortalte ham om Laanet. Der ſaa du dig ilde for, 
ſagde Kongen; Thororm er den værfte Ransmand og 
Viking, og med ham bor du intet have at gjøre; jeg ſtal 

holde dig ſtadeslos for Pengene. Gunnlaug fvarede: 
Ilde ere da vi Hirdmend farne, naar vi ſtulle fornærme 
ſagesloſe Mænd, men lade flige Ransmand forholde os 
vor Net; det ſkal aldrig ſte. Lidt efter traf han Thororm 
og frævede Pengene; men Thororm fvarede, at han ikke 
agtede at betale. Nu vil jeg byde dig lovlig Afgjorelſe, 
ſagde Gunnlaug; enten betaler du mig Pengene, eller du 
gaar paa Holm?) med mig med tre Natters Friſt. Da 

) Draapa var Navnet paa) bet ſtorre og kunſtigere Slags 

Skaldedigte, hvis Seerkjende var det med visſe Mellemrum 
gjentagne Omførd (Stev); et ringere Slags, fortere og uden 

Stev, kaldtes Flokk. Et ringere Wredigt end en Draapa 
troedes Skalden ikke anſtendigt at Funne byde en Konge; til 

en Jarl var en Flokk god nok. 

2) Kyadelon. 
3) Holmgang kaldtes Tvckamp, ſom foregik efter foreganende 

Udfordring og under mange noie beſtemte Former og Ved- 
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lo Vikingen og ſagde: Det har dog ingen driftet fig til 
før, at byde mig Holmgang; thi ilde er mangen Mand 
for kommen fra den Leg; dertil er jeg ſtrax villig. Der⸗ 
med ſkiltes de denneſinde. Gunnlaug fortalte Kongen, hvor⸗ 
ledes det var gaget. Kongen fvarede: Nu fer det ide 

ud for dig; thi denne Mand forſtaar at dove alle Vaaben. 
Nu fkal du folge mit Raad; her er et Sverd, fom 
jeg vil give dig; det føal du bruge i Kampen, men vis 
et andet frem for ham. Gunnlaug takkede Kongen for 
Gaven. Da de nu vare færdige til at gan paa Holmen, 
fyurgte Thororm, Hvordan Sverd han havde. Gunnlaug 
drog det ud og vifte ham det; men Kongegaven havde 
han bundet til ſin Haand med en Rem, ſom var 
nyttet om Haandtaget. Berſerken !) faa paa Sverdet og 
fagde: Ei raddes jeg for dette; derpaa hug han til Gunn- 
laug med fit Sverd og klovede næften hans Skjold. 
Gunnlaug gav ham ſtrax et Hug igjen med Kongegaven, 
og Berſerken, fom ikke brød fig om at dakke fig med 
Skjoldet, fordi han troede, at han brugte det ſamme 
Sverd, fom han havde vift frem, fik ſtrax Baneſaar. 
Kongen takkede Gunnlaug for dette Berk, og han fik ſtor 
Berommelſe af det baade i England og videnom i andre 
Lande. Om Vaaren, da Skibsfarten begyndte, bad Gunn- 
laug Kong Adalraad om Orlov til at gjøre en Reiſe. 
Kongen ſpurgte, hvorhen han vilde fare. Gunnlaug 
ſvarede, at han havde et Løfte at opfylde og kvad en Viſe, 
hvori han fagde, at han havde gjort det Løfte, at han 
vilde gjefte tre Konger og to Jarler, og lovede at komme 

tægter. Navnet kommer deraf, at Kampen ofte holdtes paa 
en Holme, for at ingen af de Kempende ſkulde funne flygte. 

1) Berferfer faldtes Mænd, fom naar de kom i Kamp, gre- 

bes af et Raſeri, fom troedes at gjøre dem dobbelt ſaa ſterke 
fom ellers og ufolſomme for Smerte, faa at hverkeu Ild 

eller Vaaben bed paa dem. 
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tilbage til Kongen. Kong Adalraad gav ham da Orlov 
og forærede ham en Guldring, fom veiede fer Ører; men 
du ſkal love mig, ſagde han, at komme igjen næfte Hoſt; 
thi jeg vil ikke mifte flig en Jdrætsmand. 

Derpaa ſeilede Gunnlaug med et Kjobmandsſkib fra 
England nord til Dublin paa Irland. Kong Sigtrygg 
Silkeſtjeg, Son af Olaf Kvaran og Dronning Gormlad, 
raadede dengang for Irland og havde da nylig taget ved 
Riget. Da Gunnlaug var kommen til Dublin, gik han 
frem for Kongen og hilſede ham vel og ſommeligt. Jeg 
har gjort et Kvæde om Eder, Herre, ſagde han, og jeg 
vilde gjerne, at J lyttede dertil. Viſt vil jeg høre det, 
ſvarede Kongen; Ingen har for gjort fig den Umage at 
bringe mig et Kvæde. Gunnlaug kvad da Draapaen. 
Kongen takkede for Kvædet, kaldte fin Fehirde !) til fig, 
og ſpurgte ham, hvad han ſkulde give i Bragelon. Hvad 
J vil, Herre, ſvarede Fehirden. Er det godt lønnet, om 

jeg giver ham to Knarrer ?)? ſpurgte Kongen. Det er 
for meget, ſvarede Fehirden; andre Konger give i Bra- 
gelon prægtige Klæder, gode Vaaben eller ſtore Guldringe. 
Kongen gav da Gunnlaug fine egne nye Skarlagenskle— 
der, en guldprydet Kjortel, en Kappe foret med koſtbart 
Skind og en Guldring, ſom veiede en Mark. Gunnlaug 
takkede ham ſommeligt for Gaverne, blev der en kort 
Stund og for Derfra til Orknoerne. 

Dengang raadede Sigurd Jarl Lodvesſon for Orkn— 
gerne; han vifte megen Yndeft mod alle Islendinger. 
Gunnlaug hilfede Jarlen og ſagde, at han havde et Kvæde 
at bringe ham. Jarlen ſparede, at han gjerne vilde høre 

det, faa god en At, fom han havde paa Island. Gunn⸗ 
laug fremførte Kvædet; det var en Flokk og var vel digtet. 
Jarlen gav ham en Bredøre med ſolvindlagt Skaft til 

1) Skatmeſter. 

2) Skibe byggede til Kjobmandsfart. 
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Lon for Kvcdet, og bad ham blive Hos fig. Gunnlaug 
takkede baade for Gaven og for Indbydelſen, men ſagde, 
at han nok maatte fare til Svithjod 1). Siden gik han 
ombord paa et Kjobmandsſkib, fom ſkulde til Norge, og 
kom om Hoſten til Kongehelle 2). Hans Frænde Thorkell 
fulgte ham paa hele denne Ferd. J Kongehelle fik de 
fig Veiviſere op til Veſtergautland og kom frem til Kjøb- 
ſtaden Skara. For dette Land raadede en Jarl, ſom hed 
Sigurd; han var da noget tilaars. Gunnlaug gik frem 
for Jarlen, hilſede ham og ſagde, at han havde gjort et 
Kvæde om ham. Jarlen vilde gjerne høre det, og Gunn⸗ 
laug kvad det for ham; det var en Flokk. Jarlen takkede 
ham, lonnede ham godt, og bad ham blive hos fig om 
Vintren. Sigurd Jarl holdt et ſtort Gilde i Julen. 
Dagen for Jul kom der Sendemend til ham fra Erik 
Jarl i Norge, tolv i Fallet; de for med Gaver til Si- 
gurd Jarl. Jarlen tog vel imod dem og lod dem i Ju— 
len ſidde nærmeft Gunnlaug. Der var ſtor Lyſtighed i 
Julen ved Olbollerne; Gauterne talte imellem ſig om, at 
ingen Jarl var ſtorre og berommeligere end Sigurd; 
Nordmendene derimod mente, at Erik langt overgik ham. 
De trettede om dette, og begge Parter tog Gunnlaug til 
at dømme imellem fig. Gunnlaug kvad da en Viſe, 
hvori han roſte begge Jarlerne, men dog ſagde, at Erik 
havde feet flere Slag oſter paa Bolgeheſten 3). Begge 
Parter vare vel fornoiede med Afgjorelſen, dog Nordmæn- 
dene meſt. De norſke Sendemend for derfra efter Julen 
med gode Gaver fra Sigurd til Erik Jarl. Da de kom 
hjem, fortalte de Erik om Gunnlaugs Dom, og Jarlen 
tyktes Det, at Gunnlaug derved havde viſt ham oprigtigt 
Venſkab; han forkyndte derfor, at Gunnlaug nu ſtulde 

1) Soerige. 
2) en Kjobſtad ved Gota⸗Elven, nu Kungelf, ſom dengang horte 

til Norge. 
3) Skibet. 
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have Fredland i hans Rige. Disſe Jarlens Ord fpurgte 
Gunnlaug ſiden. Sigurd Jarl gav Gunnlaug paa hans 
Begjæring Veiviſere oſtover til Tiundaland i Svithjod. 

Dengang raadede Kong Olaf, Son af Erik Seirfæl 
og Sigrid Storraade, Skoglar-Toſtes Datter, for Svithjod; 
han var en magtig Høvding og meget ſtolt i fit Ve— 
fen. Gunnlaug kom til Uppfala om Vaaren nær den 
Tid, da Sviarne holdt ſit Thing der. Han fik Kongen i 
Tale og hilſede ham; Kongen tog godt imod ham og ſpurgte, 
hvem han var. Han ſparede, at han var fra Island. Da 
ſagde Kongen: Ravn, hvorledes er denne Mand anſeet 
paa Island? Da reiſte der fig en Mand paa den ringere 
Bank 1), ſtor af Bert og vaft at fe til, gik frem for Kon⸗ 
gen og fagde: Herre, han er af den bedſte Wet og felv 
en meget vaff Mand. Da kan han gag og ſatte fig ved 
Siden af dig, ſagde Kongen. Gunnlaug fagde: Et Kvæde 
har jeg at bringe Eder, Herre, og vilde jeg gjerne, at I 

lyttede Dertil. Gaa nu førft og fæt Eder, ſagde Kongen; 
ei har jeg nu Lid til at høre paa Kvæder. De gjorde, 
fom Kongen fagde. Gunnlaug og Ravn begyndte da at 
tale ſammen og fortalte hinanden om fine Reiſer. Navn 
fagde, at han Sommeren før havde feilet fra Island til 
Norge, og tidlig paa Vinteren var faret derfra til Svithjod. 
De blev fnart gode Benner. En Dag efter Thinget flod 
baade Gunnlaug og Ravn hos Kongen. Da fagde Gunn- 

) J den aldſte Tid havde vore Forfedres Stuebygninger al- 
mindelig Indgangsdoren paa den ene Tverveg; langs begge 

Langvaggene var der Benke til Seder for Mendene (Lang⸗ 
bænfene) med et Hølfede (Andvege) i Midten paa 
hver af Siderne. Den nordre Langbenk (hvor man ſad med 
Anſigtet mod Solen) var den fornemmere, den føndre den 

ringere. Langs med den anden Tverveg var Pallen eller 

Tverpallen, fom var Koindernes Sede. Indenfor Bæn- 

kene langs Bæggene ſtod almindelig Senge, aabne eller 

luͤkkede (Lokhpiler). 
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laug: Nu vilde jeg gjerne, Herre, at I hørte paa mit Kvæde. 
Ja, nu kan det nok lade fig gjøre, ſvarede Kongen. Nu vil 
ogſaa jeg bringe Eder mit Avæde, ſagde Ravn. Det fan og- 
faa gaa an, ſagde Kongen. Da vil jeg, fagde Gunnlaug, hvis 
det ei er Eder imod, Herre, førft fremføre mit Kvcede. Mig 
tilkommer det at kvede forſt, figer Ravn; thi jeg kom forſt 
til Eder. Gunnlaug fvarede: Hvor var vel min Fader 
din Faders Undermand? Ingenſteds, mener jeg, og ſaa 
ſkal det og være imellem os. Navn ſagde: Vi bør dog 
være faa hoviſte ikke at give os til at trætte om fligt, men 
lade Kongen raade. Kongen ſagde: Gunnlaug ſkal kveede 
forſt; thi han bliver hidſig, hvis han ikke faar ſin Vilje. 
Gunnlaug kvad da den Draapa, ſom han hapde gjort om 
Kong Olaf. Da han var færdig, ſpurgte Kongen Ravn, 
hvorledes Kvædet var gjort. Godt, fvarede han; det er 
ſtorordet, men ufagert og noget ftivt, fom Gunnlaug 

ſelv. Nu ſkal du, Ravn, fremføre dit Kvæde, ſagde Kon- 
gen. Ravn gjorde faa; derpaa fagde Kongen: Hvordan 
er dette Kvæde, Gunnlaug? Godt, Herre, ſagde Gunn— 
laug; Kvædet er fagert, fom Ravn felv, men lidet mer- 
feligt. Men hvorfor digter du en Flokk om Kongen, 
Ravn? Tyktes han dig kanſte ikke en Draapa værd? 
Ravn ſvarede: Lad os ei lenger tale om Dette; Dertil 
faar vi vel Tid ſiden. Dermed ſkiltes de den Gang. Ikke 
lenge efter blev Ravn Kong Olafs Hirdmand og bad 
ham om Orlov til at fare bort, hvilfet Kongen tilftod 
ham. Da Ravn var reifefærdig, ſagde han til Gunnlaug: 
Nu ſkal det være forbi med vort Venſkab, fordi du har 
villet fætte ondt for mig hos Høvdinger: jeg ſkal nok en- 
gang tilføie dig ikke mindre Banære, end du nu har vil- 
let fore over mig. Jeg er lige glad for dine Truſler, 
ſvarede Gunnlaug; ei finder du det Sted, hvor jeg hol- 
des i mindre Wre end du. Ravn fik gode Gaver af Kon⸗ 
gen ved Afſteden og for derpaa bort. f 
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Ravn for den Vaar veſtover til Throndhjem, gjørde 
fit Skib ſeilklart og feilede om Sommeren veft til Island, 

+ bvor hau tog Land i Leiruvaag. Hans Frænder og Ven⸗ 
ner blev glade ved at fe ham, og han blev den Vinter 
hos fin Fader paa Mosfell. Sommeren efter paa Althin— 

get traf han fin Frænde Skafte Lovfigemand. Ravn fagde 
da til Skafte: Jeg vilde bede om din Forbon, Freende, 
hos Thorſtein Egilsſon; thi jeg tenker at beile til hans 
Datter Helga. Skafte indvendte, at hun allerede var 
bortlovet til Gunnlaug. Er da ikke den Tid allerede le⸗ 
den, ſom var aftalt mellem dem? ſagde Ravn. Desuden 
er Gunnlaug nu altfor ſtor paa det til, at han føulde 
bryde fig om fligt. Gjør da, fom du vil, ſiger Skafte. 
Siden gik de med mange Mænd i Folge til Thorſtein 
Egilsſons Bod og fik god Modtagelſe der. Skafte ſagde 
til Thorſtein: Min Fraænde Ravn vil beile til din Datter 
Helga; du kjender hans Akt og hans Rigdom, hans Dyg- 
tighed og den ſtore Hjælp, han har af fine Frænder og 
Benner. Thorſtein ſvarede: Hun er allerede bortlovet 
til Gunnlaug, og jeg vil holde alt, hvad jeg har lovet 
ham. Er da ikke nu, ſagde Skafte, de tre Vintere ledne, 
ſom J var forligte om? Jo, ſparede Thorſtein, men 
endnu er ikke Sommeren leden, og han kan vel endnu 
komme ud i Sommer. Men hvis han ikke kommer for 
Vinternat, ſagde Skafte, hvad Svar kan vi da vente paa 
vor Begjæring? Thorſtein ſvarede: Vi træffes her igjen 
næfte Sommer; da vil vi fe, hvad der tykkes raadeligſt; 
men nu nytter det ikke at tale mere om denne Sag. Der— 
med ſtiltes de, og Thingalmuen red hjem. Det ſpurgtes 
ſnart, at Ravn beilede til Helga. Gunnlaug kom ikke ud 
den Sommer. Paa Althinget den næfte Sommer drev 
Ravn og Skafte ivrigt paa Frieriet og mente, at Thor- 
ſtein nu var loſt fra al Forpligtelſe til Gunnlaug. Men 
Thorſtein ſagde: Jeg har fan Dotre at bortgifte, og jeg 
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vilde gjerne, at det fødde ſaaledes, at Ingen fik noget at 
fige paa dem; derfor vil jeg nu forſt tale med Illuge fvarte. 
Saa gjorde han. Da han traf Illuge, ſagde han: Tyk⸗ 
kes dig ikke nu, at jeg er loſt fra alle Forpligtelſer til 
din Son Gunnlaug? Viſt er du faa, fvarede Illuge, 
hvis du vil; jeg har nu lidet at ſige i denne Sag, da 
jeg ikke ret ved, hvad Gunnlang tænfer paa. Thorſtein 
gik derpaa til Skafte, og de blev ſaaledes forligte, at 
Brylluppet ſkulde ſtaa paa Borg ved Vinternatstid, hvis 
Gunnlaug ikke kom ud om Sommeren; men hvis han 
kom og ſtod ved Forlovelſen, ſkulde Thorſtein være løft 
fra Aftalen med Ravn. Derpaa red Folk hjem fra Thin⸗ 
get. Det drog ud med Gunnlaugs Hjemkomſt, og Helga 
var ilde tilfreds med ſin Skjebne. 

Nu er at fortælle om Gunnlaug, at han for fra 
Svithjod ſamme Sommer, fom Ravn feilede til Island, 
og fik gode Gaver af Kong Olaf ved Ufffeden. Kong 
Adalraad tog vel imod Gunnlaug, og han blev hos Kon- 
gen om Vintren og var vel anſeet der. Paa den Tid 
raadede Kong Knut den meagtige for Danmark; han havde 
da nys taget ved fin Fadersarv og truede jevnlig med 
at ville herje paa England; thi hans Fader, Kong Svein 
Tjugeſtjeg, havde vundet ſig et ſtort Rige i England, for 
han døde der veſter. Den Tid var der en ſtor danſk 

Her der i Landet; dens Høvding var Heming, Son af 
Jarlen Strut-Harald og Broder af Sigvalde Jarl; han 
holdt det Rige, fom Kong Svein hapde vundet der, til 
Lydighed under Kong Knut. Om Vaaren bad Gunnlaug 
Kongen om Orlov til at fare bort. Kongen foarede: Ei 
ſommer det fig for mine Hirdmend at fare fra mig nu, 
flig Ufred fom det fer ud til her i England. J ſtal 
raade, Herre, ſiger Gunnlaug; men hvis Danerne ikke 
komme, maa J give mig Orlov næfte Sommer. Derom 
kan vi tales ved ſiden, ſvarede Kongen. Nu led den 
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Sommer og den næfte Binter; men Danerne kom ikke. 
Neſte Aar efter Midſommer fik Gunnlaug Orlov af Kon- 
gen; han ſeilede oſtover til Norge og traf Erik Jarl inde 
i Throndhjem paa Lade. Jarlen modtog ham venligt og 

bad ham blive hos fig. Gunnlaug takfede for Tilbudet, 
men ſagde, at han førft maatte ud til Island for at fe 
til fin Feſtemo. Jarlen ſvarede, at alle de Skibe, fom 
ſtulde til Island, nu vare reiſte. Da fagde en af Hird— 

mendene: Hallfred Vandradeſtald lag endnu igaar under 

Agdenes. Saa fan være, ſagde Jarlen; han ſeilede her— 
fra for fem Natter ſiden. Erik Jarl lod da Gunnlaug 

ſtydſe ud til Hallfred, fom modtog ham med Glede; de 
fit ſtran Bor og var meget lyſtige ombord; det var da, 
allerede langt ud paa Sommeren. Hallfred ſpurgte Gunn⸗ 
laug, om han havde hørt om Ravns Frieri til Helga den 
fagre. Gunnlaug fvarede, at han vel havde ſpurgt det, 
men at han ikke vidſte fuld Beſked. Hallfred fortalte 

ham da, hvad han vidſte om den Sag, og lagde til, at 
Mange mente, at Ravn var ligeſaa raſk Karl ſom Gunn⸗ 
laug. Du kan priſe din Lykke, Kammerat, ſagde Hallfred, 
om du kommer bedre fra det med Ravn end jeg; for nogle 
Aar ſiden kom jeg med mit Skib ind i Leiruvaag og 
ſtyldte jeg da en af Ravns Huskarle en halv Mark Solv, 
ſom jeg forholdt ham. Da red Ravn ned til os med 
ſepti Mand og hug Landtauget af, faa at Skibet drev paa 
Grund og nær var ſlaget i Stykker. Saga maatte jeg 
give Ravn Selvdom og nodtes til at betale en Mark. 
Det har jeg at fortelle om mit Mode med Ravn. Siden 
kom de til at tale om Helga, og Hallfred priſte meget 
hendes Fagerhed. De tog Land i Raunhavn nord paa 
Melrakkeſletten!) en halv Maaned for Vinternat og trak 
der Skibet op. 

1) Islands norboftlige Pont, altſaa langt fra Borgarfjorden. 
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Der paa Sletten var der en Bondeſon, fom hed 
Thord; han gav ſig til at brydes med de nys komne 

Kjobfarere, og de ſtod ſig daarligt mod ham. Tilſidſt 
kom han og Gunnlaug i Kaſt med hinanden; men Nat— 
ten før havde Thord paakaldt Thor !), at han fkulde ſkaffe 
ham Seir. Da de nu modtes Dagen efter og begyndte 
at brydes, ſlog Gunnlaug Fodderne undaf Thord og ka— 
ſtede ham haardt til Jorden; men i det ſamme blev Gunn⸗ 
laugs Jod, den, fom han ſtod paa, vreden af Led, faa 
at Gunnlaug faldt tilligemed Thord. Da ſagde Thord: 
Det kan hende, at du ikke har bedre Lykke med dig i en 
anden Sag. Hvilken? ſpurgte Gunnlaug. Din Sag 
med Ravn, ſvarede han, om han faar Helga den fagre 
til Vinternat; jeg var tilſtede paa Althinget i Sommer, 
da Feſtemaalet afgjordes. Gunnlaug fvarede ikke. Hans 
Fod blev trukken i Led igjen og forbunden, men den hov- 
nede frærft op. Siden red Hallfred og Gunnlaug felv 
tolvte ſydover og kom til Gilsbakke ſamme Lørdagskveld, 
ſom der blev drukket Bryllup ude pan Borg. Illuge 
blev glad ved at fe fin Son Gunnlaug og Hans Reife- 
fammerater. Gunnlaug ſagde, at han ſtrax vilde ride ud 

til Borg; men Illuge mente, at det ikke var raadeligt, 

og faa mente alle, uden Gunnlaug felv. Der blev dog 
Intet af denne Færd, da Gunnlaug var ufør for den ſyge 
Fods Skyld, fljønt han ikke vilde ſtaa ved det. Naſte 
Morgen red Hallfred hjem til Reduvatn i Norderaadalen; 
der ſtyrede Galte, hans Broder, fom var en raff Mand, 
deres Eiendomme. 

Nu er at fortelle om Ravn, at han imens ſad ved 

Bryllupsbordet ude paa Borg; men ſaa ſige de Fleſte, at 
Bruden faa meget uglad ud; det ſandedes der, fom ſagt 

1) Bi maa her erindre, at Kriſtendommen førft for faa Aar 

ſiden var indfort paa Island. Mange troede endnu paa 

de hedenſte Guder og dyrkede dem hemmeligt. Å 
— 
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er, at fænge mindes det, man ung nemmer. Om dette 
Gilde er ellers at fortelle, at Sverting. Havr-Bjornsſon 
der beilede til Hungerd, Jofrids Datter med Thorodd og 
Thorſteins Stivdatter; Brylluppet ſkulde fraa ſamme Bin- 
ter efter Julen oppe paa Skaano; der boede Thorkell 
Torvesſon, Hungerds Frænde. Efter Brylluppet drog 
Ravn hjem til Mosfell med ſin Kone Helga. Da de 
havde været der en fort Stund, hændte det en Morgen, 
da Ravn endnu ſov, men Helga var vaagen, at Ravn 
bar fig ilde i Sovne. Da han vaagnede, ſpurgte Helga, 
Hvad han havde drømt. Navn kvad en Viſe, hvori han 

ſagde, at han dromte, at han laa med Baneſaar i hendes 
Arm, og at Sengen var rød af hans Blod: Det fkulde 
jeg ikke grade over, ſagde Helga; thi ilde har J ſpeget 
mig, og visſelig er Gunnlaug nu kommen hjem. Da 
græd Helga meget. Lidt efter ſpurgtes Gunnlaugs Hjem— 
komſt. Da blev Helga faa ſtrid mod Ravn, at han ikke 
fik holdt hende der hjemme; de drog da tilbage til Borg, 

- og Ravn fif liden Glæde af fit Samliv med hende. Ef— 

ter Julen gjorde de Indbudne ſig rede til at fare til 
Brylluppet paa Skaano. Thorkell Torvesſon havde ogſaa 
indbudet Illuge og hans Sonner; men da Illuge begyndte 
at ruſte ſig til Reiſen, ſad Gunnlang rolig inde i Stuen. 
Illuge gik hen til ham og ſagde: Hvorfor gjor du dig 
ikke reiſeferdig, min Son? Jeg vil ikke fare, ſagde 
Gunnlaug. Viſt ſkal du fare, ſagde Illuge; lad ikke den 
Skam komme over dig, at du bliver lengſelsſyg for en 
Kvindes Skyld. Lad, fom du ikke eenſede det; aldrig vil 
det føorte dig paa Kvinder at vælge imellem. Gunnlaug 
gjorde da efter fin Faders Raad. Da de kom til Gildet, 

fit Illuge og hans Sonner Sade i det ene Undvege, 
men Thorſtein Egilsſon og hans Maag Ravn tilligemed 
Brudgommens Folge i det andet ligeover for Illuge. 
Kvinderne ſad paa Pallen; nærmeft Bruden ſad Helga 
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den fagre og lod ofte Dinene falde paa Gunnlang; 
der ſandedes det gamle Ord, at Dinene forraade en 
Kvinde, om hun elſter en Mand. Gunnlaug var præg- 

tigt kledt; han havde den koſtbare Klædning paa, fom 
Kong Sigtrygg i Dublin gav ham; han tyktes at være 
langt foran andre Mend i mange Dele, baade i Styrke 
og i Venhed og i Vext. Der var liden Glade i Gildet. 
Den Dag, da Gjefterne begyndte at gjøre fig veifefærdige, og 
Kvinderne gik hver til fin Kant for at ruſte fig til Hjem- 
reiſen, gik Gunnlaug hen til Helga, og de talte længe 
fammen. Da gav Gunnlaug Helga Kappen Adalraads⸗ 
gave, ſom var en koſtelig Skat. Hun takkede ham meget 
for Gaven. Siden gik Gunnlaug ud; da var Heſtene 
komne og ſtod ſadlede og bundne ude paa Tunet, og der 
var mange vakre Dyr iblandt dem. Gunnlaug lob op 
paa en Heſt og red fom for Moros Skyld et Stykke hen 
over Tunet til det Sted, hvor Ravn ſtod, faa at han 
maatte ſpringe tilſide. Ei behøver du at hope tilbage, 
ſagde Gunnlaug; du har intet al frygte af mig nu, men - 
du ved, hvad du har forſktyldt. Ravn ſparede med en 
Viſe og bad Gunnlaug ikke at trettes med ham for en 

Kvindes Skyld, da der var mange gode Kvinder at finde 
ſondenfor Havet. Kan være, at der er mange, ſagde Gunn⸗ 
laug, men ei tykkes det mig ſaa. Da lob Illuge og 
Thorſtein imellem dem og forbod dem at egge hinanden. 
Derpaa red Folk hjem fra Brylluppet, og det var nu ro- 
ligt og tidendeloſt den Vinter. Ravn havde ingen Glæde 
af at være gift med Helga, ſiden hun havde talt med 
Gunnlaug. 

Om Sommeren red mange Hovpdinger med ſtort 
Folge til Things, blandt dem Illuge fvarte og hans 
Sonner Gunnlaug og Hermund, Thorſtein Egilsſon og 
hans Son Kollſpein, Anund fra Mosfell og hans Søn- 
ner og Sverting Havr-Bjornſon. Skafte var endnu 
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Lovſigemand. En Dag under Thinget, da Folket var 
talrigt tilſtede paa Lovberget, og alle Retsſager var af: 
gjorte, frævede Gunnlaug Lyd og ſagde: Er Ravn Anunds⸗ 
ſon her? Ravn ſparede, at han var tilſtede. Da ſagde 
Gunnlaug: Du ved, at du har taget fra mig min For⸗ 
lovede, og dermed forſkyldt mit Fiendſkab; nu vil jeg der⸗ 
for byde dig Holmgang med tre Natters Friſt paa Drar⸗ 
aaholmen 1). Ravn ſvarede: Dette er et godt Tilbud, 
ſom det kunde ventes af dig, og jeg er ſtrax villig, naar⸗ 
ſomhelſt du vil. Begges Frænder tyktes ilde om dette; 
men det var den Tid Lov, at den, ſom mente ſig foruret— 
tet af en anden, kunde byde ham Holmgang. Da tre 
Netter var ledne, gjorde de fig færdige til Holmgangen. 
Illuge ſparte fulgte fin Son med mange andre Mænd, 
men Ravn fulgte8 af Skafte Lovfigemand og af fin Fa- 
der Anund og andre fine Frender. 

Hermund holdt Skjoldet for fin Broder Gunnlaug 
og Sverting for Ravn. Det var aftalt, at den, fom blev 
faaret, fulde loſe fig af Holmen med tre Merker Sølv. 
Ravn ſkulde hugge forſt, da han var udfordret; han traf 
Gunnlaugs Skjold overſt oppe, og da Hugget var fort 
med ſtor Kraft, braſt Sverdet ſtrax nedenfor Hjaltet 2); 
Odden for tilveirs fra Skjoldet og traf Gunnlaug paa 
den ene Kind, faa at han fik en ganfke liden Rift. Da 
lob deres Fedre ſtrax imellem dem med mange andre Mænd. 
Gunnlaug ſagde: Nu mener jeg, at Ravn har tabt; thi 
han er vaabenlos. Nei, du har tabt, fagde Ravn; thi du 
er faaret. Gunnlaug var da meget hidſig og vred og 
mente, at de ikke havde faget Lov at prove hinanden. 
Illuge ſvarede, at der ikke blev mere Prøve af denneſinde. 
Da ſagde Gunnlaug: Jeg vilde ønffe, at Ravn og jeg 

1) En Holme i Øraraaen, der lober forbi Thingſtedet ud i 

Thingvoldvandet. 
2) Haandtaget. 

Iſte Tillegshefte til Folkev. 8 Uarg. 3 
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engang modtes paa et Sted, Hvor du, Fader, var for langt 
borte til at ſtille os. Dermed fkiltes de denneſinde, og 
alle gik hjem til ſine Boder. Dagen efter blev det ved⸗ 
taget ſom Lov i Lagrettet, at al Holmgang ſra den Dag 
ſkulde være afffaffet, og blev dette gjort efter de viſeſte 
Meends Raad, fom fandtes paa Island, og fom nu var 
tilſtede paa Althinget. Ravns og Gunnlaugs Holmgang 
var den ſidſte, fom blev fremmet her paa Island. 

En Morgen da Gunnlaug og Hermund gik ned til 
Draraaen for at bade fig, faa de en Flok Kvinder gaa 
paa den anden Side af Agen; i denne Flok var Helga. 

Ser du Helga, din Veninde, hinſides Agen? ſagde Hermund. 
Viſt ſer jeg hende, ſvarede Gunnlaug og kvad en Viſe 
om hende. Derpaa gik de over Aaen, og Gunnlaug og 
Helga talede lenge ſammen. Da de gik over Agen igjen, 
ſtod Helga længe og ſtirrede efter Gunnlaug. Derneſt 
red Folk hjem fra Thinget, og Gunnlaug blev hjemme 
paa Gilsbakke. En Morgen, da han vaagnede, var alle 

de andre oppe. Han laa i en lukket Seng indenfor Bæn- 
kene i Skaalen ). Da kom tolv fuldtvæbnede Mænd ind 
i Skaalen; det var Ravn Anundsſon. Gunnlaug ſprang 
ſtrax op og greb fine Vaaben. Ravn fagde: Du har in⸗ 
tet at reddes for; mit Erende her er dette, fom du ſkal 
hore. J Sommer paa Althinget bod du mig Holmgang, 
og tyktes det dig da, at den ikke blev fuldprovet; nu til⸗ 
byder jeg dig derfor, at vi begge ſkal fare bort fra Is- 
land og gaa paa Holm i Norge; der vil ei vore Frænder 
være os i Veien. Der talte du fom en brav Mand, 
ſagde Gunnlaug; dette Kaar vil jeg gjerne modtage; men 

bliv nu her og nyd al den Gjeſtfrihed, fom du vil have. Ravn 

1) Staale var et almindeligt Navn paa Stuebygningen (ogſaa 
Ildſkaale, da Ilden ſtadigt pleiede at brende paa Arnen 

midt i den). 
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takkede for Tilbudet, men ſagde, at han nu maatte ride 

hjem igjen, og dermed ſkiltes de. Begges Frænder tyktes 
ilde om dette, men de kunde ikke gjore noget ved Sagen, 
faa hidſige fom begge var, og desuden maatte vel det 
frem fare, fom føulde ſke. 

Om Ravn er nu at fortelle, at han gjorde fit Skib 
ſeilferdigt i Leiruvaag. Blandt dem, fom for med Ravn, 
nævnes to Mænd, Grim og Olaf, Soſterſonner af hans 
Fader Anund, begge gilde Mænd. Alle hans Frænder 
tyktes det ſtor Skade, at han for ſaaledes bort; men han 
ſagde, at han havde budet Gunnlaug Holmgang, fordi han 
ikke ſyntes fig at have nogen Glæde af at være gift med 

Helga; derfor maatte en af dem falde for den anden. 
Saaſnart Ravn fil Bor, gik han tilſos og kom til Thrond⸗ 
hjem; der var han den Vinter og ſpurgte ikke noget til 
Gunnlaug; han biede ogſaa næfte Sommer paa ham og 
blev endnu en Vinter i Throndhjem paa et Sted, ſom 
heder Levanger. 

Gunnlaug Ormstunge tingede ſig Plads paa Hall⸗ 
fred Vandredeſkalds Skib nord paa Sletten. De blev 
meget ſent færdige og gik derpaa, ſaaſnart de fik Bor, 
tilhavs; lidt for Vintrnat kom de til Orknserne. Der 
raadede endnu Sigurd Jarl Lodvesſon. Gunnlaug for 
til Jarlen og blev der om Vintren, vel anſeet af ham. 
Om Vaaren ruſtede Jarlen fig til Hærfærd; Gunnlaug 
ſlog fig i Folge med ham, og de herjede om Sommeren 
viden om paa Syderserne og i Skotlandsfjordeue og holdt 
mange Slag; overalt, hvor de kom, vifte Gunnlaug fig fonr 
den djerveſte og raſkeſte Helt og den vældigfte Krigsmand. 
Sigurd Jarl ſeilede hjem tidligt paa Sommeren; men 
Gunnlaug gik ombord paa et Kjobmandsſkib, fom fkulde 

til Norge, og ſkiltes meget venffabeligt fra Sigurd Jarl. 
Gunnlaug for nord til Throndhjem til Jarlen paa Lade 
og kom did tidligt paa Vintren. Jarlen modtog ham 
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venligt vg bad ham blive hos fig, og Gunnlaug modtog 
Tilbudet. Jarlen havde hørt, hvad der var foregaget 
mellem ham og Ravn, og ſagde til Gunnlaug, at han 
nedlagde Forbud mod, at de gif paa Holm i hans Rige. 
Gunnlaug fvarede, at han fik raade; han blev der om 
Vintren og var hele Tiden faamelt. En Dag ud paa 
Vaaren gik Gunnlaug og hans Frænde Thorkell ud. Da 
de var et Stykke fra Gaarden, ſaa de en ſlet Vold foran ſig; 
paa den var der en Mandring og midt i den ſtod to 
væbnede Mænd og fegtede med hinanden; de kaldte den 
ene Ravn og den anden Gunnlaug. De, ſom ſtod der 
og ſaa paa, ſagde, at der var lidet Mod i Islendingerne, 
og at de vare ſene til at hugſe ſine Ord. Gunnlaug 
merkede, at dette var gjort paa Spot, og gik taus bort. 
Lidt efter ſagde Gunnlaug til Jarlen, at han ikke langer 
kunde taale hans Hirdmænds Spot og Haansord om hans 
Sag med Ravn, og bad Jarlen ſtaffe fig Folge ind til 
Qevanger. Jarlen havde allerede faget Bud om, at Ravn 
var faret bort fra Levanger sftover til Svithjod og gav 
derfor Gunnlaug Orlov til at fare og to Mænd med paa 
Færden. 

Gunnlaug for nu ſelv ſyvende fra Lade ind til Le- 
vanger; men om Morgenen ſamme Dag, ſom Gunn⸗ 
laug kom der om Kvelden, var Ravn faret derfra 
felv femte. Gunnlaug drog da derfra ind til Verdalen 
og kom hver Kveld til det Sted, Hvor Ravn havde været 
den foregagende Nat. Gunnlaug for videre, indtil han 
kom til den øverfte Gaard i Dalen, fom heder Sul; der- 
fra var Ravn faret om Morgenen. Gunnlaug ftandfede 
da ikke, men drog afſted ftrar om Natten og fil om Mor- 
genen i Solrindingen Die paa Ravn og hans Mænd. 
Ravn var da kommen til et Sted, hvor der var to Vande 
og flette Volde mellem Vandene; disfe Volde hede Gleip- 
nesvoldene; i det ene Vand gik der et Nes ud, fom heder 
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Dingenes. Der ſtandſede Ravn og hans Mend; hans 
Frænder Grim og Olaf var med ham. Da de modtes, 
ſagde Gunnlaug: Vel er det, at vi nu har fundet hinan⸗ 
den. Ravn fvarede, at det heller ikke var ham imod. 
Nu er der to Kaar at vælge, ſiger Ravn; enten kempe 
vi alle, ſaaledes at der er lige mange paa begge Sider, 
eller vi to alene. Gunnlaug fvarede, at det var ham det 
ſamme. Da ſagde Grim og Olaf, Ravns Frender, at 
de ikke vilde ſtaa og fe paa, naar de kempede; det ſamme 
ſagde Thorkell ſvarte, Gunnlaugs Frænde Da ſagde 
Gunnlaug til de Mænd, Jarlen hapde givet ham med: 
J føal ſidde her og fe til og yde begge Parter den for- 
nodne Pleie og bære Fraſagn om vort Mode. Saa gjorde de. 

Derpaa gik de imod hinanden og ſloges alle kjakt. 
Grim og Olaf gik begge mod Gunnlaug alene, og Enden 
paa deres Kamp blev, at han dræbte dem begge uden felv 

at faa noget Saar. Ravn fæmpede imidlertid med Thor- 
fell ſvarte, og Thorkell faldt og lod fit Liv der; tilſidſt faldt 
alle Gunnlaugs og Ravns Mænd. Da begyndte de felv 
at fæmpe ſammen; de ſloges fjæft og meget hidſigt og 
ſparede ikke paa ſtore Hug; Gunnlaug havde da Sverdet 
Adalraadsgave, fom var et ypperligt Vaaben. Omſider 
gav Gunnlaug Ravn et vældigt Hug, fom tog Foden af 
ham; dog faldt han ikke, men trak ſig hen til en Treſtubbe 
og ſtottede Fodſtumpen paa den. Da ſagde Gunnlaug: 
Nu er du udygtig til Kamp, og jeg vil ikke længere flaaes 
med dig, femlæftet fom du er. Viſt har jeg lidt ſtor 
Skade, fvarede Ravn; men dog kunde jeg endnu holde ud 
en Stund, hvis jeg fik noget at drikke. Svig mig da ei, 
ſagde Gunnlaug, faa ſkal jeg bringe dig Band i min Hjælm. 
Ei ſkal jeg ſvige dig, ſiger Ravn. Derpaa gik Gunnlaug 
til en Bak, oſte Band i fin Hjølm og bragte Navn det: 
Ravn tog imod Hjælmen med den venſtre Haand, men 
med den hoire hug han Gunnlaug i Hovedet, faa at 
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det blev et ſtort Saar. Ilde førg du mig nu, fagde Gunn» 
laug, og uhaderligt bar du dig ad mod mig, fom troede 
dig. Sandt er det, fom du figer, ſvarede Ravn; men jeg 
under dig ikke Helga den fagres Favntag. Derpaa be- 
gyndte de igjen at kempe hidſigt, og Enden blev, at Gunn⸗ 
fang fik Magten over Ravn, fom der lod fit Liv. Da 
gik Jarlsmændene frem og forbandt Gunnlaugs Saar; 
imens ſad han og kvad en Viſe. Derpaa begravede de 
dem, ſom vare faldne, ſatte Gunnlaug paa Heſten og 
førte ham ned til Levanger. Der laa han i tre Natter, 
og fik fuld Tjeneſte af Preſten; ſiden døde han og blev 
jordet ved Kirken der. Alle tyktes det ſtor Skade for dem 
begge, at de ſkulde lade ſit Liv paa denne Maade. 

Gamme Sommer, forend disſe Tidender ſpurgtes her 
paa Island, drømte Illuge fvarte hjemme paa Gilsbakke, at 
Gunnlaug kom til ham meget blodig og kvad en Viſe om fit 
Mode med Ravn. Illuge kunde Viſen, da han vaagnede, 
og kvad den ſiden for andre. Gamme Nat hendte det 
ſyd paa Mosfell, at Anund dromte, at hans Son Ravn 
kom til ham ganſke blodig og kvad en Viſe om Kampen. 
Paa Althinget næfte Sommer ſagde Illuge fvarte til 
Anund: Hvad vil du give mig i Bod for min Son, ſom 
Ravn, din Son, ſveg mod Ord og Aftale? Liden Forplig⸗ 
telſe tykkes jeg mig at have dertil, ſvarede Anund, faa ſaart 
ſom jeg har førget over deres Mode; jeg vil heller ikke fræve 
Boder af dig for min Son. Det ſtal ſnart en af dine 
Frænder eller dine Wtmeend faa undgjelde, ſiger Illuge. Om 
Sommeren efter Althinget var Illuge hele Tiden meget uglad. 

Saa er fagt, at Illuge engang ud paa Høften red 
hjemmefra med tredive Mand og kom til Mosfell tidligt 
om Morgenen. Anund og hans Sonner undkom til 
Kirken, men Illuge greb to af hans Frænder, fom hed 
Bjorn og Thorgrim; han lod Bjorn drebe og hug Foden 
af Thorgrim. Illuge red derpaa hjem, og Anund fik 
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aldrig gjengjeldt ham dette. Hermund Illugesſon førgede 
meget over fin Broder Gunnlaug og mente, at han ikke 
var fuldhevnet med det, fom nu var gjort. Anund paa 
Mosfell havde en Broderføn, fom hed Ravn; han var 
en ſtor Farmand og eiede et Skib, fom ſtod paa Land i 

Rutafjorden. Om Vaaren red Hermund alene hjemmefra 
nord over Holtavardeheden til Rutafjorden; der for han 
ud til Bordøre-Havn, hvor Ravns Skib laa; det var da 
næften ſeilklart. Styresmanden Ravn var paa Land, og 
mange Mænd ſtod hos ham; Hermund red hen til ham, 
ſtak Spydet igjennem ham og red ſtrax bort. Ravns Kam- 
merater ſtod haandfaldne og forfulgte ham ikke. Dermed 
endte Striden mellem Illuge ſvarte og Anund paa Mosfell. 

Da en Stund var leden, bortgiftede Thorſtein Egils— 
ſon fin Datter Helga til en Mand, fom hed Thorkell Hal- 
kellsſon og boede i Raundalen. Helga for hjem med ham 
til hans Gaard, men fattede aldrig ret Kjærlighed til 
ham; thi hun kunde aldrig glemme Gunnlaug, uagtet 
han var bød. Og dog var Thorkell en raff Mand, rig 
og en god Skald. De havde ikke fan faa Børn fam- 
men; en af deres Sonner hed Thorarin, en anden Thor- 
ſtein. Helgas ſtorſte Glæde var at udbrede Kappen Gunn⸗ 
laugsgave og ſtirre lange Stunder paa den. En Gang 
kom der ſtor Sot paa Thorkells og Helgas Gaard, og 
mange der lag lange og plagedes af Sygdommen. Helga 
blev ogſaa ſyg, men var dog oppe. En Lordagskveld 
ſad Helga i Ildſkaalen og havde lagt Hovedet i fin Hus⸗ 
bondes Fang; da lod hun hente Kappen Gunnlaugsgave. 
Da Kappen kom, rettede hun ſig op, bredte den ud og 
ſtirrede en Stund paa den; derpaa faldt hun tilbage i 
fin Husbondes Fang og var da død. Helga blev bragt 
til Kirke og jordet; men Thorkell boede der længe fiden. 
Helgas Dod tyktes alle harmelig, ſom rimeligt var. Her 
ender Sagaen. 
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